Ennakkotehtävät
Vuoden huikein leiri koittaa kesällä, mutta onneksi sinne asti ei tarvitse
odotella, sillä kaikille on tarjolla leirifiilistelyä jo ennakkoon! Olemme koonneet
kaikille Pohjois-Helsingin partiolaisille kokouksiin sopivia, Avaran teemoihin
liittyviä tehtäviä.
Tehtäviä voi myös suorittaa itsenäisesti!
Ohjeissa on selkeästi kerrottu mitä niiden suorittamiseen tarvitaan ja kuinka
tehtävät suoritetaan.

KAIKILLE

1. #AVARA2020
Postatkaa fiiliksiä ja tunnelmia kevään varrelta ennakkotehtävien parissa ja
käyttäkää #AVARA2020 sekä tägätkää meidät @avara2020official! Muistakaa
kuitenkin aina huomioida kuvausluvat!

2. Mitä teet ympäristön eteen-testi?
Jaottele alla olevat väitteet seuraaviin kategorioihin ja pisteytä niiden mukaisesti.
Merkitse pistemäärä ylös tai paina mieleen kesää varten!
1. Toimin jo näin - 2p
2. En toimi vielä näin, mutta olen kiinnostunut toimimaan näin - 1p
3. En toimi vielä näin enkä aio toimia näin - 0p

Väitteet
•
Seuraan uutisia ja olen tietoinen maailman ympäristökysymyksistä
•
Keskustelen ympäristöasioista kotona, koulussa tai kavereiden kanssa
•
Kiinnitän kaupassa huomioita ympäristö- ja reilun kaupan merkkeihin
•
Käyn kirpputoreilla tai muuten ostan kierrätystavaraa
•
En roskaa tai sotke ympäristöä
•
Lajittelen jätteitä
•
Käytän vettä säästeliäästi
•
Sammutan valot, kun poistun huoneesta
•
Perheeni ostaa reilun kaupan tuotteita
•
Kerään roskan maasta, jos huomaan sellaisen
•
Perheeni ostaa luomutuotteita
•
Liikun kävellen ja pyörällä
•
Kuulun johonkin järjestöön, jossa puhutaan ympäristöasioista
•
Teen havaintoja ympäristön viihtyvyydestä
•
Minä tai perheeni käyttää julkisen liikenteen välineitä oman auton sijaan
•
Vältän ostamasta tuotteita, jotka on pakattu turhiin kääreisiin ja pakkauksiin
•
Laitan lajittelemani jätteet oikeisiin kierrätysastioihin.
Laske saamasi pisteet yhteen niin saat tietää paljon teet ympäristön eteen
25-34 p Erinomaista! Toimit hyvin monipuolisesti ympäristön puolesta.
13-24 p Hyvä, toimit jo jonkin verran ympäristön puolesta. Mieti, mitä lisää voisit
tehdä
0-12 p Sinulla on vielä paljon parannettavaa omassa toiminnassa ympäristön eteen.

3. Plogging
Lähtekää roskajuoksulle. Roskajuoksulla kävellään tai hölkätään porukalla
valittu reitti keräten samalla reitiltä löytyviä roskia. Linkistä löytyy lisää tietoa
sekä vinkkejä roskajuoksuun eli ploggingiin liittyen.
https://siivouspaiva.com/plogging/plogging-roskajuoksu
P.S. Oivallinen ajankohta roskajuoksun järjestämiseen voisi olla esimerkiksi
Siivouspäivä, joka järjestetään seuraavan kerran lauantaina 30.5.2020.

